
CAMPO LARGO

PROJETO DE LEI N° 027/2015

Data: 26 de agosto de 2015.

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de
Acordo de parcelamento e confissão de débitos
previdenciários com o Instituto de Aposentadoria e
pensões de Campo Largo - Fapen, conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, APROVOU e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei,

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado em nome do Município de Campo Largo,
firmar acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários com o Instituto de
Aposentadoria e Pensões de Campo Largo - Fapen, referente às diferenças de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o aporte financeiro para recuperação do passivo atuarial e
financeiro, relativo à totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e
pensionistas relativo aos exercícios de 2008 a 2012, conforme o previsto no § 5° do art. 24, da
Lei Municipal n". 1609, de 11 de abril de 2002, no montante atualizado de R$ 960.579,36
(novecentos e sessenta mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), tomando-
se por base os índices acumulados do IPCA - (índice de preços ao consumidor amplo),
acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, apurado através da Notificação de Auditoria
Fiscal - NAF N° 121/2014, do Ministério da Previdência Social e Processo Administrativo
Previdenciário - PAP nO171/2014.

Art. 2° - O parcelamento do débito e questão será efetuado em até 60 (sessenta)
parcelas mensais e consecutivas, com início a partir de setembro de 2015, devidamente
corrigidas, com base nos índices do IPCA - índice de Preços ao Consumidor Amplo, e ou outro
índice que vier a substituí-Io, acrescidos dos juros legais de 6% (seis por cento) ao ano, nos
termos da Lei Federal nO8212/91 e § 12, do artigo 40 da Constituição Federal, Orientação
Normativa MPS/SPS nO02, de 31 de março de 2009, pela Portaria MPS nO402 de 10 de
dezembro de 2008, com redação das Portarias nOsMPS nO21/2013 e nO307/2013, já acrescida
dos juros e atualizações monetárias.
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Parágrafo Único - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer uma das

parcelas acima referidas, incidirá multa de 1% (um por cento), ao mês, acrescido dos juros legais

de que trata o caput deste artigo.

Art. 3° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações

orçamentos pertinentes consignadas no orçamento geral do Município, o qual a consignará nos

orçamentos anual e plurianual, dotação específica para o pagamento de débito que trata esta
Lei.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação em órgão oficial do

Município.

Edifício da Prefei ra Municipal de Campo Largo, em 26 de agosto de 2015.
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